
Personvernerklæring 

NRS Norge AS tar personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en 

forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon som samles inn og 

lagres knyttet til nettstedet www.nrsas.no.  

NRS Norge AS, ved daglig leder Geir Rune Trøan, er behandlingsansvarlig for virksomhetens 

behandling av personopplysninger. 

Formålet med behandling av personopplysninger 

Vårt formål ved innsamling av personopplysninger via vår nettside er for å behandle deg som kunde, 

interessent, jobbsøker eller ansatt. Vi trenger disse opplysningene for å ta kontakt med deg og 

identifisere ditt behov.  

Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen. 

Innhenting og behandling av personopplysninger 

Som besøkende trenger du ikke å avgi noen personopplysninger for å bruke NRS Norge AS nettsiden. 

Det er frivillig å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenesteforespørsel eller jobbsøknad.  

Xmedia AS er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Det er kun NRS Norge AS og 

Xmedia AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom 

NRS Norge AS og Xmedia AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan 

den skal behandles. 

NRS Norge AS vil ikke oppbevare dine personopplysninger lenger enn hva som er nødvendig for å 

oppfylle formålene opplysningene ble samlet inn for eller som er pålagt ved lov. 

Kontaktskjema 

Vi samler inn opplysninger som navn, telefonnummer og epostadresse via kontaktskjema på 

nettsiden. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er en 

interesse fra deg. 

Innsendte opplysninger blir registrert på SuperOffice vårt tilgangsstyrte og passordbeskyttende 

systemverktøy for kvalitetssikring HRC). Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine 

kundeopplysninger så lenge kundeforholdet varer. Ser vi at vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse 

ved senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet kundeforhold. Vi beholder 

nødvendige opplysninger for regnskap og historiske grunner. 

Informasjon samlet inn via kontaktskjema på vår nettside blir ikke benyttet til markedsføring og skal 

ikke overføres til andre. 

Jobbsøknad 

Personopplysninger som samles inn via jobbsøknadsskjema er kontakt informasjon (E-post, telefon 

nummer, adresse), fødselsdato, nasjonalitet og jobb- og utdanningsdetaljer. Personalleder er 



ansvarlig for behandling av innsendte skjemaer, og opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål 

enn behandling knyttet til jobbsøking. 

Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet etter ett år etter at vedkommende søkte på 

stilling hos NRS Norge AS, med mindre vedkommende blir ansatt eller samtykker til at opplysningene 

oppbevares lengre. 

Intranett 

Kun NRS Norge AS sine ansatte har tilgang til intranett side. 

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig 

informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne 

informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker 

nettleseren din. 

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen 

din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med 

innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du 

krysser av for «Husk meg», vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger 

deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne. 

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i 

nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-

en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag. 

Webanalyse 

På NRS sin nettside logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. 

Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg 

som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere 

benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker. 

Dine rettigheter 

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som NRS Norge AS behandler om deg og 

hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av 

personopplysninger. 

Dersom NRS Norge AS behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, kan dette 

når som helst trekkes tilbake av deg. Forespørsler som nevnt over sendes til firmapost@nrsas.no. 

Vi gjør videre oppmerksom på at dersom du mener vår behandling er i strid med gjeldende 

personvernlovgivning kan dette klages inn til Datatilsynet. 

 


